Nieuwe generatie Daily Hi-Matic Euro 6

Nieuwe generatie Daily Hi-Matic Euro 6
garandeert absoluut rijplezier

De nieuwe generatie Daily Hi-Matic Euro 6 familie met de in deze
klasse exclusieve automatische 8-versnellingenbak heeft een uitgebreide motorserie- tot 210 pk en brengt, met het nieuwe slimme
EcoSwitch PRO systeem, brandstofbesparing naar een nieuw niveau.
De nieuwe generatie Daily Hi-Matic Euro 6 is de perfecte partner
voor transportbedrijven die hun
bedrijf willen laten groeien. De in
deze klasse exclusieve 8-traps
automatische
versnellingsbak
biedt het beste rijcomfort en de
beste veiligheid. Dankzij de nieuwe Euro 6-motoren en het geheel
nieuwe EcoSwitch PRO-systeem,
gaat hij uiterst zuinig met brandstof om. En door het duurzame
ontwerp zijn de onderhoudskosten uitzonderlijk laag. De nieuwe
en exclusieve DAILY BUSINESS
UP-app brengt on-board connectiviteit op een hoger plan.
Het is een echt professioneel
hulpmiddel waarmee klanten hun
voertuig en wagenpark veel efficiënter kunnen inzetten. De introductie van de nieuwe generatie
Iveco Daily Hi-Matic Euro 6 vond
plaats in het futuristische station
van de SkyWay Mont Blanc op
de top van de Helbronner en was
daarmee de hoogste introductie
ooit van een licht commercieel
voertuig. De keuze van de locatie weerspiegelt de focus van het

merk op duurzaamheid en ambitie: de SkyWay is de groenste
kabelbaan ter wereld en gebruikt
de meest geavanceerde technologieën en ontwerpen om een milieuprestatie te bereiken die in de
buurt komt van een Zero Energygebouw. De toppen van de Mont
Blanc vormden een passende
achtergrond bij de introductie op
hoog niveau van een voertuig dat
de uitstekende Hi-Matic-familie
naar een nog hoger prestatieniveau brengt.
Pierre Lahutte, Iveco Brand President zegt hierover: “Het doorslaande succes van de New
Daily na de lancering ervan in
2014 heeft onze ambities voor
de New Daily Euro 6 alleen maar
hoger gespannen, dus hebben
we voor de Mont Blanc gekozen
als lanceerbasis. Op de nieuwe
generatie Daily Hi-Matic Euro 6
hebben we onze reeks van motoren verder verbeterd en we hebben de familie uitgebreid met nog
meer modellen. De uitstekende
prestaties en het lage brandstofverbruik, de lage totale bedrijfs-

kosten, het absolute rijplezier, in
combinatie met het record GVW
van 7,2 ton, maken van de nieuwe
generatie Daily Hi-Matic de beste
serie die er is voor de meest veeleisende taken.”
De nieuwe generatie Daily Hi-Matic Euro 6, met de in deze klasse
exclusieve 8-traps automatische
versnellingsbak, zorgt voor een
absoluut rijplezier: met de ergonomische, multifunctionele schakelhendel kan de bestuurder zich
volledig op het verkeer en op de
weg concentreren, om comfortabel en veilig te rijden.
De zelflerende schakelmodus is
uitermate geschikt voor het dagelijkse werk en schakelt soepel
naar de correcte versnelling in
minder dan 200 milliseconden.
Dankzij de grote overbrengingsverhouding staat de motor al-

De nieuwe 2,3 en 3,0-liter motoren
leveren een ongeëvenaarde prestatie en ontwikkelen tot maximaal
210 pk en 470 Nm koppel in het
bovenste segment van de reeks –
een uitstekend resultaat dat past
bij het record GVW van 7,2 ton.
De nieuwe generatie Daily HiMatic Euro 6 met zijn soepel rijgedrag, uiterst rustige cabine,
ergonomische layout en algehele
set-up voorziet de klanten van
een waar mobiel kantoor. Dit, in
combinatie met de exclusieve
speciale applicatie met de naam
DAILY BUSINESS UP, transformeert de cabine in een uiterst
professionele omgeving waarin
aan de groei van het bedrijf wordt
gewerkt.
De klant kan DAILY BUSINESS
UP gebruiken als een rij-instructeur die met het Driving Style Eva-

tijd in de optimale versnelling.
Het geheel nieuwe intelligente
EcoSwitch PRO-systeem verlaagt zonder ingrijpen van de bestuurder automatisch het koppel
waar dat mogelijk is. Dit bespaart
brandstof zonder de productiviteit negatief te beïnvloeden. Het
resultaat is een opvallend laag
brandstofverbruik.

luation (DSE) systeem real-time
rijsuggesties geeft, waarmee significante brandstofbesparingen
zijn te behalen. Met de Fleetworkfunctie kan de app ook de efficiëntie van het wagenpark helpen
optimaliseren en de geplande
servicebeurten bijhouden, en
op die manier dienen als ritplanner voor de eigenaar. De nieuwe

generatie Daily Hi-Matic Euro 6
is ontworpen met duurzaamheid
in het achterhoofd om de motor
en de transmissie te beschermen, waardoor minder onderhoud noodzakelijk is. De langere
service-intervallen en de langere
levensduur van de componenten
leiden tot een vermindering tot
12% van onderhouds- en reparatiekosten ten opzichte van de
voorgaande Euro 5 generatie.
Dit komt bovenop de 10%-verbetering van de onderhouds- en
reparatiekosten voor de handgeschakelde modellen. De nieuwe
generatie Daily Hi-Matic Euro 6
is beschikbaar in drie versies en
biedt daardoor een oplossing
voor elke missie. De nieuwe Daily
Hi-Matic Euro 6 Urban is perfect
voor klanten die dagelijks werken
in stadsverkeer en die de excellente bestuurbaarheid en het
comfort zullen waarderen.
De nieuwe Daily Hi-Matic Euro 6
Regional biedt uitstekende prestaties en keuze uit Eco- en Power-standen voor een maximaal
rijplezier en flexibiliteit. De nieuwe
Daily Hi-Matic Euro 6 International is de ideale comfortabele en
betrouwbare partner voor het langeafstandsverkeer.
De nieuwe generatie Daily Hi-Matic Euro 6 heeft een opvallende
grille die een horizontale verbinding vormt tussen de koplampen
en het voertuig een vloeiend uiterlijk geeft. Het interieur van de
cabine biedt de chauffeur een
professionele en comfortabele
werkplek met een exclusief zwart
en blauw dashboard en interieur,
leren stuurwiel, blauwe stoelbekleding en stoffen, schuimplastic
hoofdsteunen. Kortom een plek
waar de bestuurder en bijrijder
productief kunnen werken. n

